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Tijdelijke huisvesting Stichting Liz
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de vernieuwbouw van het
Kandinsky College Nijmegen. Op de plek waar de vleugel gerealiseerd
wordt voor onze Monnikskapleerlingen staat op dit moment nog een
oude conciërgewoning. In deze conciërgewoning is de Stichting Liz
gevestigd. De Stichting Liz (Leren interactie zorg) biedt zorg, begeleiding, behandeling en onderwijs in
dagbehandelingsgroepen voor jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap of een
ontwikkelingsachterstand. Voor meer informatie zie de website: Stichting Liz voor alle kinderen met een
handicap
Wanneer de vernieuwbouw gereed is zal de Stichting Liz ook in die nieuwe vleugel van het Kandinsky College
ondergebracht worden. Wij zijn blij dat we hen tijdens de vernieuwbouw van het Kandinsky College kunnen
helpen door tijdelijke huisvesting aan te bieden op onze locatie hier aan de Energieweg. Zij zullen gebruik gaan
maken van de lokalen B001 t/m B004 en de aangrenzende kluisjesruimte. Na de kerstvakantie starten de
werkzaamheden om de ruimtes aan te passen aan de behoeften van de medewerkers en jongeren van de
Stichting Liz.
De verwachting is dat zij na de voorjaarsvakantie hun intrek zullen nemen in ons gebouw. Voordat het zover is
stellen wij hen graag uitgebreider aan u voor.
Erick Loermans, conrector a.i.

Excursie tekenen bovenbouw 19 oktober
Misschien is het niet de eerste stad waar je aan denkt als het gaat om kunst: Arnhem, op een steenworp
afstand van Nijmegen. Toch vind je er een onlangs verbouwd kunstmuseum met een boeiende collectie en kun
je je er begeven tussen interessante architectuur, van middeleeuws tot heel recent. Dat gaan we met alle
bovenbouwleerlingen die het vak tekenen kozen met eigen ogen bekijken! En wel op woensdag 19 oktober.
In de ochtend maken de leerlingen in kleine groepjes met behulp van een app een actieve stadswandeling.
Hierbij kunnen zij kiezen tussen een wandeling gericht op de ‘oude stad’, de ‘vooroorlogse stad’, de ‘moderne
stad’, of voor wie het moeilijk vindt om te kiezen: een ‘highlights’ wandeling.
In de middag splitst de groep zich op een andere manier op, gebaseerd op de (examen)programma’s van havo
en vwo. De havisten brengen een bezoek aan de Eusebiuskerk, waar ze op zoek gaan naar middeleeuwse
elementen. De vwo-leerlingen gaan naar het Rozet, een cultureel centrum, ontworpen door architectenbureau
Neutelings en Riedijk. We krijgen er een rondleiding door het gebouw. De groepen gaan om beurten ook nog
naar het onlangs verbouwde Museum Arnhem. Daar worden we ingewijd in de collectie, tijdelijke
tentoonstellingen en natuurlijk het gebouw.
Wij kijken uit naar een fijne, leerzame dag in Arnhem!
Sectie Tekenen
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Oud-leerling de Monnikskap in de pers
Oud-leerling van de Monnikskap, April Ranshuijsen, heeft ervoor gezorgd dat haar buurtsupermarkt in de
Nijmeegse wijk Bottendaal toegankelijk blijft door de aanleg van een 'rolstoelpad'. Een foto van dit rolstoelpad
waarop ook Casper de Gans, leerling van de Monnikskap, te zien is ging deze week viral op Twitter. Ook de
Gelderlander doet hier online verslag van. Een mooie prestatie van onze oud-leerling!
Jeroen Pouwels, docent Nederlands de Monnikskap

Vanuit het decanaat

Presentaties informatieavond examen PTA en LOB 5H/6V

Op 6 oktober was er een informatieavond voor leerlingen van 5 havo en 6 vwo en hun ouders/verzorgers met
betrekking tot het examen, PTA en LOB. Hier vindt u de presentaties van het decanaat LOB en vervolgkeuze 5
havo en LOB en vervolgkeuze 6 vwo

Overzicht open dagen universiteiten en hogescholen in de regio

Wageningen University & Research: zaterdag 15 oktober 2022. Meer info.
Radboud Universiteit: vrijdag 4 november 2022 en zaterdag 5 november 2022. Meer info.
HAN Nijmegen: vrijdag 12 november 2022 en zaterdag 13 november 2022. Meer info.
HAN Arnhem: zaterdag 19 november 2022. Meer info.
HAS Green Academy Den Bosch: zaterdag 19 november 2022. Meer info.

Buitenlandbeurs en Studiekeuzebeurs Midden Nederland
Op vrijdag 25 november en zaterdag 26 november vindt in de Jaarbeurs Utrecht de 7e editie van De
BuitenlandBeurs plaats. Dit is hét event in Nederland voor jongeren die op zoek zijn naar mogelijkheden voor
een studie, tussenjaar, vrijwilligerswerk of taalcursus in het buitenland. 120 universiteiten en andere
(onderwijs)instellingen van over de hele wereld helpen duizenden jongeren op de beurs verder met hun
buitenlandplannen. Daarnaast is er een interessant inhoudelijk programma met 50 presentaties vol
ervaringsverhalen van studenten en algemene informatie. Leerlingen met een buitenlandambitie kunnen zich
hier laten inspireren door studiemogelijkheden of een tussenjaaravontuur zoals een taalreis, au pair en
vrijwilligerswerk. Lees hier meer over de beurs.
Een ticket van De BuitenlandBeurs geeft ook toegang tot de Studiekeuzebeurs Midden die gelijktijdig
plaasvindt. Deze beurs is gericht op een vervolgstap in Nederland. De Studiekeuzebeurs Midden is een van de
grootste studiekeuze-evenementen in Nederland en heeft een breed aanbod aan onderwijsinstellingen en
opleidingen, van mbo tot universiteit en bedrijven.
Colette Ribbers, decaan
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